
अवा भुरगा ज्माने याषवारा भायरं. 
किट, भयाठी : अश्वलनी फले  



 खूऩ जुनी गोष्ट आशे. 
 एिा देळात एि भुरगा याशत शोता. 
 तो नऊ लऴााचा शोता. 
 ऩण ददवामरा तो खूऩ छोटा शोता. 
 वगऱे त्मारा’ ‘छोटू’ म्शणत. आई-लडीर 
त्मारा िाशी िाभ िरू देत नवत. त ेम्शणत 
तू अजून खूऩ छोटा आशे.  



छोट्माच्मा लडडरांजलऱ एि घोडा शोता. 
ऩण छोटूची आई त्मारा घोडसे्लायी िरू देईर? 
बफरिुर नाशी. “तू खूऩ छोटा आशेव,” ती म्शणारी.  

“तुरा जखभ व्शाली अवं भरा लाटत नाशी.” 

छोटीच्मा लडडरांजलऱ एि धनुष्मफाण शोता.  ऩण िाम 
त्माच ेलडीर त्मारा तो लाऩरू देतीर? बफरिुर नाशी.  

“तू अजून खूऩ छोटा आशे,” तो म्शणत. “तुरा िाशी व्शालं 
अवं भरा लाटत नाशी.” 



 “ठीि आशे िी भी छोटा आशे,” छोट्मा म्शणारा.  

“ऩण भी भोठ्मा भोठ्मा गोष्टी िरू ळितो.”  

एि ददलव भी त्मा िरून दाखलेन.”  

छोट्माच्मा घयाऩावून िाशीवं दयू एि 
याषव याशत शोता. तो खूऩच भोठा शोता. 
तो दऩुायच्मा जेलणात १०० गामी खात 
अवे. नाष्ट्मारा तो १०० अंडी खात अवे.  



याषवाने वगळ्मा गामी खाल्लल्लमा. 
याषवाने वगऱी अंडी खाल्लरी.  
त्माने नदीच ेवगऱे ऩाणी पऩऊन टािरे.  

तो एि दषु्ट याषव शोता. 

िधी-िधी तो घयांच्मा छतालय उड्मा 
भायामचा. धडाभ! िरून तो उडी भायामचा. 
याषवावाठी तो एि पक्त खेऱ शोता.  

ऩण ज्मांची घयं तुटत त्मांच्मावाठी शी एि 
दुुःखाची गोष्ट शोती. 



तो याषवरा वगळ्मा जाद ूवुद्धा भाशीत शोत्मा. 
तो स्लतुःरा िोणत्माशी रुऩात फदरू ळित अवे. 
तो स्लतुःरा चचत्त्माच्मा रुऩात फदरू ळित अवे. 

 तो स्लतुःरा एिा जंगरी शत्तीभध्मे वुद्धा फदरू ळित अवे.  



याषव स्लतुःरा ऩंखलारा नाग (ड्रगन) भध्मे 
फदरू ळित शोता. खुद िो ऩंख लारे नाग  

(ड्रगैन) भें फदर विता था.  

प्रत्मेिारा याषवाची खूऩ बीती लाटत शोती. देळाच्मा 
याजाने वांचगतरे, “आता रलियच देळात खामरा-प्मामरा 
याशणाय नाशी. िोण आऩल्लमारा मा याषवाऩावून वोडलेर? 
जो मा याषवाऩावून आऩरी वुटिा ियेर त्मारा एि भोठं 
इनाभ ददरं जाईर.”  



भग याजाने घोऴणा िेरी : 

 जो याषवाऩावून वुटिा 

िरून देईन त्मारा भोठं 

फषीव ददरं जाईर. 

-  याजा  

छोट्माने घोऴणा लाचरी. “ददवामरा जयी भी 
छोटा ददवत अवरो,” छोटू म्शणारा, “ऩण भी 
भोठं िाभ िरू ळितो.” आता भी त्मांना भोठं 
िाभ िरून दाखलेन.” 



 भग छोट्माने एिा परिालय लरशरे:  

 भग छोटूने एि पऩळली घेतरी. त्मात ऩांढऱ्मा 
ऩनीयचा एि भोठा तुिडा ठेलरा. त ेऩनीय ददवामरा 
दगडावायखं ददवत शोतं. त्माने पऩळलीत एि दगड 
वुद्धा ठेलरा शोता..  



त्माने पऩळलीत एि छोटी ऩांढयट चचभणी वुद्धा 
ठेलरी. चचभणी ददवामरा ऩांढयट चेंडू वायखी 
शोती. त्माने पऩळलीत एि ऩांढयट चेंडू वुद्धा 
ठेलरा. 

 भग त्माने पऩळलीत अजून एि गोष्ट ठेलरी, 
भावमा भायणायी यॅिेट. 



भग छोटूने आऩल्लमा आई-लडडरांना 
एि चचठ्ठी लरदशरी. 

पप्रम आई/फाफा   
भी त्मा याषवाऩावून वगळ्मांना 
वोडलण्मावाठी जात आशे. 
आऩरा राडिा 
छोटू  
 

“भाझ ंनाल  

छोटू आशे. 
भाझ्माऩावून 
जऩून यशा. भी 
जभीन आणण 
वभुद्रालयीर 
वगळ्मात 
वाभर्थमालान 
प्राणी आशे.” 

भग छोटूने आऩरी पऩळली उचररी, 
त्माने आऩल्लमा शातात परि धयरा. 
भग त्माने आऩरा प्रलाव वुरु िेरा. 



 तो चारत यादशरा, चारत यादशरा.  
तो एिा भोठ्मा ऩशाडालय चढरा. 
ऩशाडालय त्मा याषवाचं घय शोतं. 

छोटूने याषवाच्मा घयाचा दयलाजा लाजलरा.  

ऩण िोणी दयलाजा उघडरा नाशी. 



छोटूने दयलाजा लाजलरा, 
खट-खट-खट! 
कोणी दरवाजा उघडला नाही. 
मग छोटूने परत दरवाजा लोटला. 

तवे्शा याषव त्माच्मावभोय आरा. 
“तू भरा ळोधत शोताव िा?” 
याषवाने छोटुरा पलचायरं. 
“शो, फयोफय,” छोटू म्शणारा.  

“भी तुभच्माच ळोधात शोतो.” 



“अये, शे तय वांग िी तू िोण आशेव?” 
याषव म्शणारा. 
“फघ, भाझा परि लाच,” छोटू म्शणारा. 
  

याषवाने परि लाचरा.  
भग तो जोय-जोयात शवामरा रागरा.  

“शा-शा-शा-शा!, शी-शी-शी-शी!” 



“अच्छा तय तू ज़भीन आणण  
वभुद्रालयचा वगळ्मात वाभर्थमालान 
प्राणी आशे? याषवाने पलचायरं.  
शे म्शणून तो ऩयत शवू रागरा.   

“शा-शा-शा-शा! शी-शी-शी-शी!” 

“तुरा ऩादशजे तलेढं तू शाव,” छोटू 
म्शणारा. “ऩण भी तुझ्माऩेषा जास्त 
वाभर्थमालान आशे. शे भी तुरा दाखलून 
देईन.”  



“अच्छा,” याषव म्शणारा. 
“शे फघ भाझ्मा घयात खूऩ वोनं ऩडरं आशे. 
जय तू लवद्ध िेरं िी तू भाझ्माऩेषा जास्त 
तािदलय आशे तय त ेवगऱं वोनं भी तुरा 
देईन.” 
 ”भरा तुझ्मािडच्मा वोन्माचा िाशी भोश 
नाशी,” छोटू म्शणारा. 
 

“अच्छा!” तय अवं आशे. “म्शणजे तुरा 
भाझी बीती लाटत आशे.” 



“बफरिुर नाशी!” छोटू म्शणारा.  

“भी तुझ्माऩेषा जास्त तािदलान आशे. भरा तुझं 
वोनं निो आशे. भरा तुझ्मािडून िाम ऩादशजे भी 
वांगू िा?”   
“अच्छा, भग वांग तुरा भाझ्मािडून िाम शलं?” 
याषवाने पलचायरं. 

“भरा लाटतं िी तू इथून खूऩ दयू ननघून जालं,”  
छोटू म्शणारा. “आभच्मा वगळ्मा गामी तू खाऊन 
टािल्लमा. आभची वगऱी अंडी तू खाल्लरी. नदीचं 
वगऱं ऩाणी तू पऩऊन टािरं. जय भी लवद्ध िेरं 
िी भी तुझ्माऩेषा जास्त तािदलान आशे तय तुरा 
इथून जालं रागेर.” 



“ठीि आशे,” याषव म्शणारा. 
“आधी शे दाखलून दे, िी तू भाझ्माऩेषा जास्त तािदलान 
आशेव त.े” 
“भग शा दगड शातात घे,” छोटू म्शणारा.  
याषवाने छोटू िडून दगड घेतरा.  

“आता भी भाझ्मा शातात दगड घेतो,” छोटू म्शणारा. 
भग छोटूने पऩळलीतून ऩांढया ऩनीयचा तुिडा घेतरा.  



“आता फघ भी भाझा दगड यगडून त्मातून 
ऩाणी िवं िाढतो त,े ” छोटू म्शणारा. भग 
छोटूने ऩनीय दाफरं. ऩनीय भधून ऩाणी फाशेय 
मेलू रागर.ं “आता तू तुझ्मा दगडातून ऩाणी 
िाढून दाखल,” छोटू म्शणारा. 

याषवाने आऩरा दगड खूऩ जोयात दाफरा. ऩण 
त्मातून अश्जफातच ऩाणी आरं नाशी. त्माने दगड 
ऩयत ऩयत दाफरा, ऩण त्मातून ऩाण्माचा एि थेंफशी 
फाशेय आरा नाशी. भग याषवाच ेशवू थांफरे. 



“फघ,” छोटू म्शणारा. “भी तुरा दवुऱ्मांदा दाखलतो 
िी भी तुझ्माऩेषा जास्त तािदलान आशे. भी इतिा 
ळश्क्तभान आशे िी, भी एि चेंडू तुझ्माऩेषा जास्त  
उंच पेिू ळितो. भी चेंडू इतिा उंच पेिेन िी तो 
ऩयत खारी जलभनीलय मेणाय नाशी.” 

“शे तय भी शी िरू ळितो,” याषव म्शणारा. 
 ”भरा िरून दाखल,” छोटू म्शणारा. 
भग छोटूने पऩळलीतून एि ऩांढया चेंडू िाढरा. 
त्माने तो याषवारा ददरा. “आता भी मा चेंडूरा 
आऩल्लमा शातात धयेन,” छोटू म्शणारा.  त्माने भग छोटी 
ऩांढूयिी चचभणी पऩळलीतून िाढरी आणण आऩल्लमा 
शातात ऩिडून ठेलरी. “आता तू आधी चेंडू पेि,”  
छोटू म्शणारा. 
 



याषवाचा चेंडू लयलय, खूऩ लय गेरा. ळेलटी तो आिाळात 
एिा बफदं ूवायखा ददवामरा रागरा. चेंडूने एलढी उंची 
गाठरी शोती िी, तो खारी मेण्माची लाट ऩाशाली रागरी.  

 “आता भी चेंडू पेितो,” छोटू म्शणारा. भग त्माने 
चेंडू पेिरा. ती ऩांढूयिी चचभणी शोती. आिाळात 
ती उंच उंच उडत गेरी. ती आिाळात छोट्मा 
बफन्दवुायखी ददवू रागरी. भग ती डोळ्मावभोरून 
गामफ झारी. छोटू आणण याषवारा ती ऩयत 
ददवरी नाशी. 



“फघ भाझा चेंडू इतिा लय गेरा,” छोटू म्शणारा. 
“ऩयत तो खारी जलभनीलय आरा नाशी.”  

“आऩण त्माची लाट ऩाशू,” 

 भग त ेदोघं लाट ऩाशत यादशरे. त्मांनी खुऩलेऱ लाट 
ऩादशरी. ऩण चेंडू ऩयत आरा नाशी. “तू ऩादशरं?” छोटू 
म्शणारा. “भी तुझ्माऩेषा जास्त तािदलान आशे.  
भी दगड यगडून ऩाणी िाढू ळितो, ऩण त ेतू िरू 
ळित नाशी. भी तुझ्माऩेषा जास्त उंचीलय चेंडू पेिू 
ळितो. म्शणून तुरा आता इथून दयू िुठेतयी ननघून 
जामरा ऩादशजे.” 



नाशी! नाशी! याषव म्शणारा.शीं!  

“भी तुझ्माऩेषा अचधि फरलान आशे.” 
भी एि जादगुाय याषव आशे.भी 
स्लतुःरा लाघात फदरू ळितो फघ?” 

“भी स्लतुःरा एि जंगरी शत्तीत फदरू ळितो, 
फघ?” 



“भी स्लतुःरा एि ड्रगैन (ऩंखलारा  
नाग) भध्मे रुऩांतय िरू ळितो, फघ?” 
 

“शो, भी फनघतरं,” 



“अच्छा, भग,” याषव म्शणारा. 
“भाझी जोऩमतं भजी अवेर तोऩमतं भी इथेच 
याशीन, भरा ऩादशजे तलेढ्मा गामी खाईन.  
भाझ्मा भजीने ऩाणी पऩईन. आता भी एिा 
भोठ्मा लाघात फदरून तुरा वुद्धा खाईन.”  
 

भग छोटू म्शणारा, “आऩरी जाद ूतय खूऩ ळश्क्तळारी 
आशे. िोणत्माशी एिा भोठ्मा याक्ष्वावाठी एि भोठा लाघ 
शोणं तवं वोप्ऩ अवेर. ऩण तुम्शी स्लतुःरा एिा छोट्मा 
भांज्जयीत फदरू ळिता िा?” “बफरिुर,” याषव म्शणारा. 
 “भरा दाखला फयं,” छोटू म्शणारा. 



भग याषवाने स्लतुःरा एिा छोट्मा भांजयात 
फदरलरं. छोटूने भांजयारा िुयलाऱरं 

 भग छोटू म्शणारा, “शे तू तुम्शी खूऩ 
छान िेरं. ऩण तुम्शी स्लतुःरा एिा 
छोट्मा जीलात फदरू ळिता िा?  

छोटा उंदीय शोलू ळिता िा? 
“शो!” याषव म्शणारा. 
 



“अच्छा, भरा दाखला,” छोटू म्शणारा. भग याषव 
आऩरे रूऩ ऩारटून एि उंदीय झारा. छोटूने छोट्मा 
उंदयारा ऩनीयचा तुिडा ददरा. 
  

.  

“तुम्शी खयंच ऩात्र आशात,” छोटू म्शणारा.  

“ऩण एि गोष्ट तुम्शी िरू ळिणाय नाशी.” 



“ती िोणती?” याषवाने पलचायरं. “भी िाशीशी िरू 
ळितो,”   

“नाशी,” छोटू म्शणारा.  

“तुम्शी स्लतुःरा एिा छोट्मा भाळीत फदरू ळित 
नाशी. शे िाभ तुभच्मावाठी भुविीर आशे.” 

“भी शे िरू ळितो,” याषव म्शणारा.  
“भरा दाखला,” छोटू म्शणारा.  भग याषवाने एिा 
छोट्मा भाळीच ेरूऩ घेतरे आणण ...... 
  



.... भग छोटूने भावमा भायण्माच्मा 
यॅिेटने भाळीरा भारून टािरे. 
अळा प्रिाये याषवाचा अंत झारा.! 

वभाप्त   


